"Цифрландыру арқылы трансформация: университеттер және сапаны
қамтамасыз ету" Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша екінші
Еуразиялық форумы
Бағдарлама
Өтетін күні: 2019 жылғы 16 қыркүйек
Өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Үздіксіз кәсіби
даму бюросы (BCPD), Мәңгілік Ел даңғылы, 55/23, С 4.4 павильоны
Форум ұйымдастырушылары: Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша
тәуелсіз агенттігі (IQAA)
09:00-09:30 Форумға қатысушыларды тіркеу
09:30-09:40 Форумның ашылуы. Құттықтау сөзі.
Hall B
Жақсыбек Әбдірахметұлы Қүлекеев
IQAA Бақылау кеңесінің төрағасы
Қазақ мұнай және газ институты бас директорының кеңесшісі,
профессор, экономика ғылымдарының кандидаты
Эльмира Сейдазимова
Үздіксіз кәсіби даму бюросының (BCPD) бас директоры орынбасары
09:40-10:10 Панельдік сессиялар
Hall B
Модератор: Жақсыбек Әбдірахметұлы Қүлекеев
IQAA Бақылау кеңесінің төрағасы
Қазақ мұнай және газ институты бас директорының кеңесшісі,
профессор, экономика ғылымдарының кандидаты
«Цифрландыру ғасырындағы
ынтымақтастық»

сапа,

сапа

кепілдігі

және

Карл Дитрих
Жоғары білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша Еуропалық
реестрі (EQAR) президенті, профессор
10:10-10:40 «Білім берудегі цифрландыру аясындағы ЖОО-ның бәсекеге
Hall B
қабілеттілігі»
Ринат Маратұлы Искаков
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Satbayev University, Академиялық жұмыстар жөніндегі проректоры,
доцент, химия ғылымдарының докторы
10:40-10:55 Сұрақ-жауап
Hall B
10:55-11:15 Кофе-брейк
11:15-11:45 Панельдік сессиялар
Hall B
Модератор: Сергей Федорович Ударцев
IQAA Аккредиттеу кеңесінің төрағасы,
профессор, заң ғылымдарының докторы
«Цифрландырудың
жоғары
қамтамасыздандыруға әсері»

білімге

және

сапаны

Шолпан Мұртазқызы Каланова
IQAA президенті, профессор, педагогика ғылымдарының докторы,
химия ғылымдарының кандидаты
11:45-12:15 «Білім берудегі 6 әлемдік тенденциялар – технологиялардың
Hall B
жақын арадағы жылдарда оқу процесін өзгертуі»
Саясат Нұрбек
BTS Education компаниясының жетекшісі,
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық
қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі
12:15-12:45 «Украина үлгісінде білім беру саласын цифрлаудың болашағы»
Hall B
Олеся Викторовна Линовицкая
Киев ұлттық құрылыс және сәулет университеті Инновациялық білім
беру институты директорының ғылыми-педагогикалық жұмыс
жөніндегі орынбасары, профессор, философия ғылымдарының
докторы (Украина)
12:45-13:00 Сұрақ-жауап
Hall B
13:00-14:00 Түскі асқа үзіліс
14:00-14:30 Панельдік сессиялар
Hall B
Модератор: Аида Қыстаубайқызы Сағынтаева
Назарбаев университеті, Жоғары білім беру мектебінің деканы,
доцент, филология ғылымдарының кандидаты
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«Цифрлы дәуірдегі сапаны қамтамасыз ету және жетілдіру:
Біріккен Корольдік көзқарасы»

14:30-15:00
Hall B

Дуглас Блэксток
Жоғарғы білім беру сапасын қамтамасыздыру агенттігінің (QAA)
(Біріккен Корольдік) директоры
«Білім
саласын
мемлекеттік
аккредиттеу
процесіндегі
ақпараттық технологиялар»

15:00-15:30
Hall B

Михаил Вячеславович Петропавловский
Йошкар-Ола қаласы «Росаккредагентство» ФМБМ директорының
орынбасары – филиал директоры, техника ғылымдарының докторы
(Ресей)
«Болашақ университеттер, дәстүрлер мен цифрлы білім беру
арасындағы байланыс»

15:30-15:45
Hall B
15:45-16:00
16:00-16:50

Андрей Кичук
Білім және ғылыми зерттеу саласындағы сапаны қамтамасыздандыру
бойынша Ұлттық агенттігінің (ANACEC) төрағасы, профессор,
техника ғылымдарының докторы (Молдова)
Сұрақ-жауап
Кофе-брейк
Параллельді сессиялар
Сессия № 1, Hall B
Модератор: Ержан Өмірханұлы Сырғалиев
«Nazarbayev University Research and Innovation System» ЖМ кеңесшісі,
профессор, техника ғылымдарының докторы
«Цифрлы университет: білім беру сапасы» (25 мин.)
Умаров Тимур Фаридович
Халықаралық
ақпараттық
технологиялар
университетінің
проректоры, профессор, техника ғылымдарының докторы
«Ұлттық білім беру деректер қоры (ҰБДҚ) аясында жоғары және
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейлерін енгізу
және дамыту» (25 мин.)
Азат Тиштыбаев
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ҚР Білім және Ғылым министрлігі Ақпараттық-талдау орталығы,
Білім беру статистикасы және ақпараттық жүйелерді қолдау
департаментінің директоры
Сессия № 2
Модератор: Геннадий Николаевич Гамарник, Hall P
IQAA Аккредиттеу кеңесінің мүшесі,
«Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ басқарма төрағасының кеңесшісі,
профессор, экономика ғылымдарының докторы
«Цифрлы университетке жету жолдары: трендтер мен шешімдер»
(25 мин.)
Алмагүл Медихатқызы Қанағатова
AlmaU, бірінші проректор, Білім беруді дамыту институтының
директоры, доцент, философия ғылымдарының докторы
«Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ: электрондық университет
аясында оқу процесінің негізгі қағидалары» (25 мин.)
Елена Викторовна Минаева
Халықаралық ынтымақтастық бөлімінің бастығы,
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,
доцент, химия ғылымдарының кандидаты
Сессия № 3, Hall C
Модератор: Талғат Казкенұлы Доскенов
ҚР «Атамекен» ҰКП Төралқасы адами капиталды дамыту және
бизнестің әлеуметтік саясаты комитетінің төрағасы, Қазақстан
кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы, профессор, экономика
ғылымдарының докторы
«Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде онлайнбілім беруді дамыту: тәжірибе, проблемалар, шешімдер» (25 мин.)
Асель Ахметовна Мусинова
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті,
Жаңа білім беру технологиялары институтының директоры,
филология ғылымдарының кандидаты
«Атырау
облысы
тұрғындарының
цифрлық
сауаттылығынарттыру және білікті IТ-мамандар пулын
дайындау » (25 мин.)
Жанна Дуйсембайқызы Габбасова
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Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті,
«Бағдарамалық инженерия» кафедрасының меңгерушісі,
орталығының жетекшісі, техника ғылымдарының кандидаты

IТ-

16:50-17:20 Панельдік сессиялар
Hall B
Модератор: Шолпан Мұртазқызы Каланова
IQAA президенті, профессор, педагогика ғылымдарының докторы,
химия ғылымдарының кандидаты
«Цифрландыру аясында жоғары білім беру редизайны» (25 мин.)
Берік Бақытжанұлы Ахметов
Yessenov University ректоры,
кандидаты
Сұрақ-жауап (5 мин.)

доцент,

техника

ғылымдарының

17:20-17:30 Форумды қорытындылау және жабу. Фотосессия.
Hall B
Форум қатысушыларына сертификаттар беру.
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